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Έρχεται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

 O αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, 

μιλώντας κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Επι-

χειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννή-

σου και Δυτικής Ελλάδας, που πραγμα-

τοποιήθηκε στην Πάτρα, διευκρίνισε πως 

«ο νέος αναπτυξιακός νόμος που έρχε-

ται για διαβούλευση, αλλά και ο νόμος 

περί δίκαιης, αναπτυξιακής μετάβασης, 

έρχονται μπροστά από τον χρόνο που θα 

εφαρμοστούν, διότι θα εφαρμοστούν από 

την 1η Ιανουαρίου του 2022», προσθέ-

τοντας ότι «σχεδιάζουμε πολύ επιθετικά 

για το μέλλον και κυρίως αυτό το οποίο 

σχεδιάζουμε, είναι να δώσουμε κίνητρα, 

διευκολύνσεις και επιτάχυνση όλων των 

διαδικασιών στις επιχειρήσεις και στις 

επενδύσεις».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «θέλουμε να 

αναβαθμίσουμε τελείως τη σχέση Πολι-

τείας – πολίτη, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει 

στο παρελθόν» και πρόσθεσε: «Θέλουμε 

να εμπιστευτούμε την ιδιωτική οικονομία, 

θέλουμε να εμπιστευτούμε τους εξειδι-

κευμένους και πιστοποιημένους φορείς, 

όπως είναι οι ορκωτοί ελεγκτές, το Οικο-

νομικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επι-

μελητήριο, να δημιουργήσουμε δηλαδή 

μια ζώνη μεταξύ Πολιτείας και επενδυτή, 

έτσι ώστε ο επενδυτής να μην έχει καθυ-

στερήσεις στην υλοποίηση των προγραμ-

μάτων του».

Ακόμη, ο Νίκος Παπαθανάσης αναφέρ-

θηκε και στα Βιομηχανικά Πάρκα, λέγο-

ντας ότι «τα εντάσσουμε στις στρατηγι-

κές επενδύσεις, διότι πιστεύουμε ότι πρέ-

πει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να 

ενισχύσουμε τη δημιουργία επιχειρημα-

τικών πάρκων, για αυτό και τα χρηματο-

δοτούμε. Επομένως, είναι μια δραστηριό-

τητα για την ενίσχυση της βιομηχανίας και 

την εγκατάσταση, διότι είναι πολύ σημα-

ντικό να υπάρχουν βιομηχανικές περιο-

χές ...                                   περισσότερα...

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

https://www.supply-chain.gr/έρχεται-ο-νέος-αναπτυξιακός-νόμος/
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Inventory 
Planning

H πρόκληση του Προγραμματισμού των Αποθεμάτων.
Το σύστημα Inventory Planning, μέρος του Entersoft Supply Chain 
Management 360, προβλέπει τη μελλοντική ζήτηση και δημιουργεί 
αυτόματα το πλάνο αναπλήρωσης των αποθεμάτων της κεντρικής 
Αποθήκης, με ορατά αποτελέσματα στη μείωση των αποθεμάτων, 
την αποφυγή ελλείψεων και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των 
πελατών.

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics 
www.entersoft.gr/SCM360



3

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ NEWS

Στο επίκεντρο η πορεία των 
αναπτυξιακών έργων στη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Χρηστών Λιμένος Θεσσαλονίκης

Και επισήμως ενδιαφερόμενος 
επενδυτής των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας ο ιταλικός όμιλος 

Fincantieri

 Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 μέσω 

τηλεδιάσκεψης η δεύτερη συνεδρίαση για φέτος του Συμβου-

λίου Χρηστών Λιμένος Θεσσαλονίκης, υπό την Προεδρία του 

Εκτελεστικού Προέδρου Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιου Λιά-

γκου και τη συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου – Γενικού 

Εκτελεστικού Διευθυντή της ΟΛΘ Α.Ε., Franco Nicola Cupolo 

και στελεχών της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση, τα μέλη της Λιμενικής Κοινότητας συζήτησαν 

για την πρόοδο των αναπτυξιακών έργων υποδομής, την ανα-

βάθμιση του εξοπλισμού και των ...                      περισσότερα...

 O Υπουργός Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων, κ. Άδωνις 

Γεωργιάδης, ο Υπουργός 

Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος 

Παναγιωτόπουλος (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) και ο Ανα-

πληρωτής Υπουργός Ανά-

πτυξης & Επενδύσεων, κ. 

Νίκος Παπαθανάσης είχαν 

την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 συνάντηση με τον Πρόεδρο 

και CEO της ONEX, κ. Πάνο Ξενοκώστα και τον αντιπρόεδρο 

και γενικό διευθυντή ναυπηγήσεων του ομίλου Fincantieri, κ. 

Giuseppe Giordo, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον του ομί-

λου να συμμετάσχει στη διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων 

Ελευσίνας σε συνεργασία με την...                           περισσότερα...

Leof. Lavriou 37 Karelas T.K. 19441
Koropi, P.O. BOX 69019, Greece

T/F  +30 210 6643768

M +30 697 2817451
E info@sbs-systems.gr

www.sbs-systems.gr

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

SBS Systems

Η SBS Systems σε συνεργασία µε τον Οίκο Sideros 
Engineering διαθέτει στην ελληνική αγορά το σύστηµα 
Spaziomatic Vertical Storage.

Το Spaziomatic είναι ένα αυτόµατο σύστηµα κάθετης 
αποθήκευσης και ανάκτησης µεταλλικών φύλλων, 
σωλήνων και προφίλ έως και 5.000Kg ανά συρτάρι. Το 
Spaziomatic διαθέτει ανελκυστήρα για την εναπόθεση και 
ανάκτηση συρταριών κα τα οποία παραδίδει απευθείας 
στον χώρο φόρτωσης/εκφόρτωσης σε ασφαλές ύψος 
εργασίας.

Χάρη στο Spaziomatic οι επιχειρήσεις µπορούν να 
επωφεληθούν και να εξοικονοµήσουν χώρο, να µειώσουν 
το κόστος εσωτερικής διακίνησης υλικών, να 
ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους ατυχηµάτων  
βελτιώνοντας την ροή εργασίας τους.

Μπορεί να προσαρµοστεί για την αποθήκευση µιας 
ποικιλίας µεγεθών και υλικών φύλλων, προφίλ, σωλήνων, 
κόντρα πλακέ, πλαστικά, καλούπια, κουτιά και εξαρτήµατα.

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba/
https://www.supply-chain.gr/και-επισήμως-ενδιαφερόμενος-επενδυτ/
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Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα αφορά μόνο στο νέο CADDY Van & Maxi Van στην 
έκδοση με τον κινητήρα 2.0 TDI 102PS, το οποίο διατίθεται και ετοιμοπαράδοτο 
στην τιμή των 21.500€ και 22.500€ αντίστοιχα, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν 
και άλλα μοντέλα.

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι αφενός η ευκολία και εξοικονόμηση 
χρόνου αφού με μία μόνο επίσκεψη στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen, 
ο πελάτης μπορεί να λάβει μια ολοκληρωμένη προσφορά μίσθωσης, αφετέρου η 
εξοικονόμηση χρήματος καθώς υπάρχει η επιλογή ακόμα και μηδενικού πρώτου 
μισθώματος και πολύ χαμηλής δόσης για όποιο διάστημα επιλέξει να μισθώσει το 
αυτοκίνητο. Και όλα αυτά, με την εγγύηση της Volkswagen Financial Services.

ADVERTORIAL

ΝΈΟ VOLKSWAGEN CADDY

Nέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης Volkswagen 
Lease Pro, αποκλειστικά για πελάτες ελαφρών 
επαγγελματικών αυτοκινήτων της Volkswagen.

Όπως πάντα, η υπηρεσία καλύπτει όλες τις 
ανάγκες του επαγγελματία (All Inclusive) αφού 
περιλαμβάνει:
• Τέλη κυκλοφορίας
• Αλλαγή Ελαστικών στα 40.000 χλμ.
•  Πλήρη συντήρηση και επισκευή αποκλειστικά σε 

επίσημους επισκευαστές Volkswagen σε όλη την 
Ελλάδα

• Πλήρη Ασφαλιστική Κάλυψη Allianz
• Αυτοκίνητο Αντικατάστασης
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 Με αφορμή το «Άρθρο 57: Συνέχιση λειτουργίας των Ιδιότυ-

πων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) – Τροποποίηση άρθρου 2 

ν. 3887/2010 (Α’ 174)», η ΟΦΑΕ σε ανακοίνωσή της εξέφρασε 

την πλήρη αντίθεσή της στην παράταση των Ιδιότυπων Μετα-

φορικών Εταιρειών (ΙΜΕ), καθώς, όπως αναφέρει, αυτή η εξέ-

λιξη δίνει παράταση στις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και 

των ανισοτήτων στην εγχώρια ...                        περισσότερα...Kuehne+Nagel offers warehouse 
space for logistics operations

Αντίθετη η ΟΦΑΕ στην παράταση 
λειτουργίας των Ιδιότυπων 
Μεταφορικών Εταιρειών

 Situated in the Industrial Zone of Thessaloniki – Sindos. 

The warehouse space of 3000m2 to 5000m2 is located next 

to E75, and E90 highway,

15km from the port of Thessaloniki, with intermodal and 

conventional rail access within the warehouse. 

The warehouse space is available among others, with the 

below qualifications: 

• Official operating license,

• LED lighting,

• Rail siding ...                                                     περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-kuehne-nagel-a-e-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%bf%cf%86%ce%b1%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
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 H Mobile Technology σε συνεργασία με τον διεθνή κατασκευα-

στικό οίκο Honeywell διοργανώνουν την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 

και ώρα 16:00 – 18:30 webinar με τίτλο «Logistics Ώρα Μηδέν. Game 

changing. Τεχνολογίες που θα μας απασχολήσουν» για τους επαγ-

γελματίες στον τομέα των Logistics που χρειάζονται άμεσα εφαρ-

μόσιμες και αποδοτικές λύσεις.

Εκπρόσωποι της Honeywell, του ΣΕΒ, καθώς και ελληνικών επιχει-

ρήσεων που πρωταγωνιστούν στον κλάδο τους ...           περισσότερα...

 Η projectyou, εγκεκριμένος από το ΙLME Φορέας Εκπαίδευ-

σης για την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics ELA στην Ελλάδα 

(κατά αποκλειστικότητα) και στην Κύπρο, ανακοινώνει τον 13ο 

κύκλο Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση ELA, 

που διεξάγεται σε συνεργασία με την TUV Hellas (TUV Nord). Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχίζει στις 27.11.21 και ολοκληρώνε-

ται στις ...                                                                    περισσότερα...

 Στις 4 Νοεμβρίου έρχεται το επόμενο expert workshop του Ελλη-

νικού Ινστιτούτου Προμηθειών σε συνεργασία με την ORACLE με 

ψηφιακή μορφή και τίτλο “Procurement Analytics”.

Η ανάλυση πληροφοριών (Analytics) στα συστήματα εφοδιασμού 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι διευκολύνει την λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων από τους οργανισμούς σε πολλούς τομείς, όπως στρα-

τηγικές προμηθειών, αναλύσεις...                                  περισσότερα...

Άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για τα logistics στο webinar των Mobile 
Technology-Honeywell

Η Projectyou ανακοινώνει την εκπαίδευση για τη Διεθνή Πιστοποίηση 
Logistics ELA για τα επίπεδα Operational, Managerial, Strategic

4 Νοεμβρίου εσπερίδα από Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών – Oracle 
για ‘Procurement Analytics’

https://www.supply-chain.gr/%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%82-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-logistics-%cf%83%cf%84%ce%bf-webi/
https://www.supply-chain.gr/27735-2/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-projectyou-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
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 Η TÜV AUSTRIA Academy, ως μοναδικός εκπαιδευτικός οργα-

νισμός στην Ελλάδα που είναι αναγνωρισμένος φορέας απευ-

θείας από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότη-

τας και Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών @CQI-

IRCA, ως Approved Training Partner (ATP) για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα «QMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 

Διαχείρισης Ποιότητας | ISO 9001:2018 (PR328)» και «EnMS – 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων  ...             περισσότερα...

 Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία LogisticsWay 

παίρνει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία SUPPLY CHAIN 

S/W για το “DC-Locator” με τον στρατηγικό της συνεργάτη 

ΑXialyse στο Impact.Bite Awards 2021.

Το “DC-Locator” ως innovative solution for optimization of 

chain and logistics based, βασισμένο σε σύγχρονες τεχνικές 

και αλγόριθμους βοηθάει στον σχεδιασμό...             περισσότερα...

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
“Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας – ISO 9001:2015” από 
την TÜV AUSTRIA Academy

Στην Logistics Way το πρώτο 
βραβείο στα Impact.Bite Awards 

2021

https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b5/
https://www.supply-chain.gr/στην-logisticsway-το-πρώτο-βραβείο-στα-impact-bite-awards-2021/
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